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Handleiding Financiële Module 
In deze handleiding bespreken we de financiële module. Met behulp van de financiële module kunt u 

gemakkelijk abonnementen en diensten factureren, losse facturen maken, een overzicht van 

facturen bekijken en exporteren, contracten genereren en beheren en overzichten van diensten en 

bijlessen exporteren. Om gebruik te maken van deze functies klikt u op Financieel (bèta) in het 

linker menu. Ook vindt u hier een handig grafiekje die de status van de facturen weergeeft en 

aangeeft hoeveel dagen het geleden is sinds de laatste inning. Aan de rechterkant vindt u een 

overzicht van recente facturen. Als u hier op alle facturen klikt wordt u naar de Factuurarchief 
pagina verwezen. 

 

Abonnementen en diensten factureren 
Met de functie “Innen” op de Financieel (bèta) pagina, kunt u in één keer voor alle leerlingen een 

factuur genereren die je vervolgens kunt verzenden of als het een automatische incasso betreft als 

SEPA kunt exporteren. Op de eerste pagina kunt u aangeven voor welke periode u dit wilt doen en 

kunt u eventueel de verloopdatum van de factuur opgeven. Linksonder kunt u de standaard 

betaalwijze opgeven, deze kan op de volgende pagina per leerling nog worden aangepast. Als er een 

voorkeursbetaalwijze voor een leerling is ingesteld dan wordt de standaardbetaalwijze van deze 

module automatisch overschreven. Vervolgens klikt u op volgende. 
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Op de volgende pagina krijgt u een overzicht van alle abonnementen en diensten die geïnd moeten 

kunnen worden. U kunt de leerlingen met een totaal van 0 euro eruit filteren, facturen worden 

ongeacht de instelling niet voor deze leerlingen niet aangemaakt. De leerlingen met een totaal van 0 

euro met een waarschuwing blijven er nog wel in staan. Aan de linkerkant vindt u de naam van de 

leerling en zijn of haar locatie. Door op het blauwe icoontje naast de naam van de leerling te klikken 

kunt u direct naar de Leerling pagina om het één en ander te controleren. Naast de naam staat het te 

factureren waarvan u de specificatie kunt zien onder “Bekijk producten”. U kunt hier eventueel het 

bedrag aanpassen. Ook kunt u in deze stap per leerling individueel de betaalmethode selecteren. Ten 

slotte zal het systeem leerlingen arceren waarbij het system niet 100% zeker is over het te vorderen 

bedrag. U kunt deze dan handmatig controleren en vervolgens de waarschuwing markeren als 

opgelost. Ook kunt u handmatig leerlingen arceren door op de knop “Markeer voor controle” te 

klikken. Als u alles gecontroleerd heeft klikt u onderaan de pagina op volgende. 
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In de derde stap krijgt u een overzicht waar u alles nogmaals kunt controleren. Indien alle gegevens 

kloppen klikt u op de blauwe knop “Maak facturen”. De facturen worden dan automatisch 

gegenereerd en toegevoegd aan het Factuurarchief. De facturen worden op dat moment nog niet 

verstuurd.  

 

In de laatste stap kunt u de facturen versturen en de SEPA bestanden exporteren. U kunt dit ook nog 

op een later moment doen via respectievelijk de Factuurarchief pagina (zie Factuuroverzicht 

bekijken en facturen verzenden) en de SEPA pagina (zie SEPA exporteren). Als laatste klikt u op 

“Inning afsluiten” om de inning af te sluiten.  
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Een losse factuur maken 
U kunt ook een losse factuur maken, hiervoor klikt u op de knop “Factuur maken” op de Financieel 

(bèta) pagina (linker menu). De onderstaande pagina verschijnt dan met aan de rechterkant een 

voorbeeld van de factuur.  

Factuur maken

 

Allereerst selecteert u de leerling waar u de factuur voor wilt maken. Vervolgens kiest op welke 

datum de factuur verstuurd moet worden en wanneer deze vervalt. Terwijl u deze gegevens aanpast 

ziet u aan de rechterkant het voorbeeld van de factuur waarin de gegevens automatisch worden 

bijgewerkt. Zo worden bijvoorbeeld automatisch de adresgegevens van de leerling opgehaald en op 

de factuur geplaatst. U kunt er voor kiezen om de factuur automatisch te versturen, deze wordt dan 

op de factuurdatum rond 07:00 ’s ochtends verstuurd. Een andere optie is om de factuur handmatig 

te versturen, dan laat u dit vinkje uit. Hoe de factuur handmatig verstuurd ziet bij het kopje De 

Factuur. 
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U kunt uw factuur ook een kenmerk geven, deze verschijnt in de titel van de factuur. Vervolgens 

geeft u aan hoe u wilt dat de factuur betaalt wordt. Als er een voorkeursbetalingswijze is ingesteld bij 

een leerling, dan wordt deze automatisch geselecteerd. Bij de keuze voor betaallink (iDEAL) wordt er 

een mail naar de ouders gestuurd met daarin een link naar de iDEAL betaling. Voor deze vorm van 

betaling hebben de ouders een Mollie account nodig. De gekozen betaalwijze verschijnt onderaan de 

factuur. Als laatste kunt u de verschillende producten toevoegen die u wilt factureren. U kunt hierbij 

het aantal, het BTW percentage, de stuk- en totaalprijs naar wens aanpassen. Wilt u meerdere 

producten factureren dan klikt u op de knop “Toevoegen”. Zodra u op opslaan klikt wordt het factuur 

toegevoegd aan het factuuroverzicht . U wordt vervolgens automatisch doorverwezen naar de 

Factuur pagina (zie De Factuur) 

Factuuroverzicht bekijken en facturen verzenden 
Een overzicht van alle facturen vindt u op de Factuurarchief pagina, hiervoor klikt u op de knop 

“Factuurarchief” op de Financieel (bèta) pagina (linker menu). In dit overzicht kunt de facturen op 

verschillende eigenschappen sorteren, per leerling, op basis van status en/of binnen een bepaalde 

periode. U kunt het filter toepassen door op de blauwe knop “Toepassen” te klikken en weer 

ongedaan maken door op de rode knop “Leeg filters” te klikken. In het overzicht ziet u het kenmerk, 

de ontvanger, de status (betaald, open, geannuleerd of verstuurd), de betaalmethode (iDEAL, 

automatische incasso of overmaken), de factuurdatum en het totaalbedrag. Ook kunt u zien of het 

abonnement in deze periode gewijzigd is. U kunt aan de linkerkant meerdere facturen selecteren en 

vervolgens via het dropdownmenu met “Selecteer actie” allemaal in één keer vesturen. Ook kunt u 

individuele facturen bekijken of downloaden door respectievelijk op het vergrootglas en de 

download knop te klikken. 
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De factuur 
Op deze Factuur pagina  kunt u de factuur downloaden als PDF bestand, versturen, markeren als 

betaald of annuleren. Ook vindt u hier nog eens het overzicht van alle factuurgegevens en zijn acties 

zoals het verzenden van de factuur terug te vinden in het logboek. U wordt na het aanmaken van een 

losse factuur automatisch naar deze pagina doorverwezen, ook kunt u deze pagina terugvinden op 

de Factuurarchief pagina. 
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SEPA exporteren 
U kunt een overzicht van alle facturen die klaar staan voor een SEPA export terugvinden door op de 

knop “SEPA” te drukken op de Financieel (bèta) pagina.  

 

Op deze pagina kunt u facturen selecteren met de checkbox aan de linkerkant. U kiest de 

uitvoerdatum en heeft de optie om ze geselecteerde items bij exporteren automatisch als betaald te 

markeren.  In het overzicht ziet u de facturen met hun kenmerk, ontvanger, factuurdatum, eventuele 

foutmeldingen en het totaalbedrag. Eventuele foutmeldingen kunt u direct oplossen vanuit het 

overzicht. Helemaal onderaan de pagina kunt u de geselecteerde SEPA bestanden downloaden door 

op de blauwe “Download SEPA” knop te drukken. 
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Contracten genereren 
U kunt handmatig contracten genereren voor leerlingen die niet via het aanmeldformulier zijn 

toegevoegd. U klikt hiervoor op de knop “Contract genereren” op de Financieel (bèta) pagina. U 

selecteert de leerling waarvoor u het contract wilt genereren en aan de rechterkant ziet u een 

voorbeeld van het contract waarbij alle gegevens automatisch worden opgehaald vanuit Studyspace. 

Vervolgens klikt u op de blauw knop “Downloaden” om de factuur te downloaden als PDF bestand.  

 

Bijlesoverzicht bekijken 
Een overzicht van de gegeven bijlessen vindt door op de knop “Bijlesoverzicht” te klikken op de 

Financieel (bèta) pagina. In dit overzicht kunt u filteren op periode en locatie en/of dit overzicht 

downloaden als Excel bestand. 

In het overzicht ziet u per leerling, voor welke vakken de leerling bijles heeft (dit is op basis van de 

ingevulde aandachtsvakken), welke  docent er gekoppeld is aan de leerling, hoeveel bijlessen hij/zij 

heeft gehad ejn hoeveel tegoed hij/zij nog heeft. Ook ziet u een betalingsoverzicht en kunt u door op 

het vergrootglas te klikken direct naar de leerling pagina om eventueel iets aan te passen. 
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Mollie-account linken 
Om gebruik te kunnen maken van de iDEAL betalingen moet uw instituut gekoppeld worden aan een 

Mollie account. Om deze koppeling aan te maken klikt u op de “Instellingen” knop op de Financieel 

bèta pagina. Vervolgens klikt u op de blauwe “Connect via Mollie” knop. U wordt doorgelinkt naar de 

site van Mollie, waar u uw inloggegevens kunt invullen. Of als u nog geen account heeft een account 

kunt aanmaken.  
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